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Ata do 3º Encontro Regional da CGJ – Biênio 2021-2022 

Tema Audiência Pública na Comarca de Goiás-GO, abrangendo as Comarcas da 
8ª Região (Goiás, Aruanã, Itaberaí, Itapirapuã, Itapuranga, Itaguaru, Itauçu, 
Jussara, Mossâmedes, Mozarlândia, Nova Crixás, Sanclerlândia, Taquaral 
de Goiás e Uruana) 

Data e hora 24/09/2021, 13h30 horas 

Local Sala Virtual 

Secretários Kenedy Augusto Batista Pereira, Jéssica Félix Cruzeiro e Vanessa 
Linhares Guimarães Lima 

Participantes da 
mesa diretora 

Audiência Interna com os Magistrados e Servidores 
Composição da mesa diretiva virtual: 
Desembargador Nicomedes Domingos Borges - Corregedor-Geral 
da Justiça, neste ato representado pelo Dr. Altair Guerra da Costa - 
3º Juiz Auxiliar da Corregedoria e Presidente da Comissão 
Organizadora de Encontros Regionais 

Desembargador Carlos Alberto França, neste ato representado pelo 
Dr. Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas – Juiz Auxiliar da 
Presidência 

Dr. Gustavo Assis Garcia - 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiça 
Dr. Ricardo Silveira Dourado - 2º Juiz Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiça 
Dra. Francielly F. Morais – Juíza da Comarca de Goiás 
Dra. Sirlei Martins da Costa - Juíza Auxiliar da Presidência 
Dra.Jussara Cristina Oliveira Louza  - Juíza Auxiliar da Presidência 
Helenita Neves de Oliveira e Silva – Secretária-Geral da 
Corregedoria-Geral da Justiça 
 
 
Audiência Pública Externa 
Composição da mesa diretiva virtual: 
Edivar Da Costa Muniz, Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Goiás 
Luciene Maria Silva Oliveira Otoni, Promotora de Justiça da 2ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Goiás 
Leonardo Seixlack Silva, Promotor de Justiça  da 3ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Goiás 
Amanda Fernandes De Alvarenga, Delegada da Delegacia 
Especializada no Atendimento a Mulher – DEAM 
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Kleber Leandro Toledo Rodrigues, Delegado da  4ª Delegacia 
Regional de Polícia – Cidade de Goiás 
Gustavo Barreto Cabral Vieira, Delegado da Polícia Civil 
Aderson Liberato Gouvea, Prefeito da Cidade de Goiás 
Zilda Assis Lôbo, Vice-Prefeita da Cidade de Goiás 
Iolanda Divina de Aquino Leite, Secretaria Municipal das Mulheres, 
Juventude e Igualdade Racial 
Sidney Antônio Rosa, Presidente da Câmera Municipal da Cidade 
de Goiás 
Lindorania Ferreira, Presidente do Conselho Tutelar da Cidade de 
Goiás em substituição 
Carlos Augusto Sales Bucar, Comandante do 6º Batalhão da Polícia 
Militar 
Paulo Roberto Vieira, Prefeito do Município de Faina 
Profa. Margareth Pereira Arbués, Diretora do Campus UFG 
Profa. Dra. Déborah Magalhães de Barros, Diretora do Campus 
Cora Coralina - UEG  
Dr. Reginaldo Ferreira Adorno Filho, Presidente da Subseção da 
OAB da Cidade de Goiás. 

Participantes da 
plateia 

Lista de Presença Anexa 

 

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL 

 
Quarta-Feira (22/09/2021): 
 
Cursos: 
 
● Abertura Oficial do Encontro Regional 
 
● Painel Ativacional com a DRH/TJGO 
 
● Capacitação da EJUG/TJGO: “Liderar é Servir” 
 
● Capacitação PJD Cível (gestão) 
 
● Capacitação PROAD 
 
● Atualização para os Assessores de 1º Grau 
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● Capacitação PJD – Parte Geral (Criminal e Cível) 
 
● Capacitação de Boas Práticas dos Conselhos de Comunidade das Comarcas 
 
Quinta-Feira (23/09/2021): 
 
● Capacitação CEJUSC 
 
● Capacitação do Extrajudicial 1 
 
● Capacitação Gestão das Unid. Jud. - Atualizações do Sistema Controle 
 
● Painel Jurídico com mediação do 3º Juiz Auxiliar da CGJG 
 
● Capacitação PJD Criminal 
 
● Reunião com Cartorários 
 
● Reunião com Serv. Gest. Adm. do Programa Pai Presente nas Comarcas 
 
● Capacitação do Extrajudicial 2 
 
Sexta-Feira (24/09/2021): 
 
Reuniões: 
● Reunião Institucional da CGJGO com Servidores e Magistrados 
● Reunião Reservada da CGJGO com Magistrados 
 
● Audiência Pública com instituições da Comarca Polo 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO INTERNA  
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1. Após os cumprimentos oficiais, Dr. Altair Guerra da Costa - 3º Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, iniciou a reunião informando 

que o momento é de ouvir, com humildade, as críticas construtivas com intuito de 

melhorar a prestação jurisdicional, e desejou a todos uma franca e transparente 

reunião, franqueada a palavra à plateia. 

2. A Desembargadora Sandra Regina Teodoro, Presidente da Coordenadoria da 

Mulher, esclareceu que compete à aludida Coordenadoria desenvolver políticas, 

treinamentos e ações relacionadas ao combate e prevenção à violência doméstica 

e familiar contra as mulheres, além de facilitar a interação das Juízas e dos Juízes 

de Direito que atuam nos feitos atinentes à Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha), com a administração do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos 

assuntos afetos à referida Lei. Desta forma, fica garantido o suporte aos 

magistrados e magistradas visando à melhoria da prestação jurisdicional e a 

promoção de ações na área do combate e prevenção à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, tal como para desenvolver parcerias com setores 

externos visando ao propósito de que as pessoas envolvidas em situação de 

violência doméstica e familiar possam receber atenção integral e unir forças entre 

Estado e sociedade civil. 

3. O Dr. Vitor Umbelino, Juiz de Direito, registrou a existência de ações e projetos 

desenvolvidos pela Coordenadoria da Mulher, como o “Educação e Justiça” e a 

formação de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar contra 

a mulher. 

4. A Diretora da Diretoria de Planejamento e Inovação, Mislene Medrado da Silva, 

postou no chat da sala virtual: sob as diretrizes do Presidente Desembargador 

Carlos Alberto França, em trabalhar sempre de maneira colaborativa com 

magistrados e servidores, explanou sobre o processo das diretrizes da Gestão 

Participativa, estabelecidas na Resolução CNJ nº 221/2016, como forma de tornar 

colaborativa a elaboração das Metas Nacionais, que representam o compromisso 

dos tribunais com o aprimoramento do seu desempenho, com o objetivo de entregar 
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à sociedade um trabalho jurisdicional mais célere e efetivo. Explicitou que para o 

ano de 2022, a proposta para a Justiça Estadual contempla a renovação das Metas 

Nacionais 3, 5, 8; revisão das Metas 4, 9, 12; Metas novas (temáticas): Infância e 

Juventude e Transformação digital do Judiciário. As Metas Nacionais 1 e 2 são de 

monitoramento contínuo no atual ciclo da Estratégia Nacional, a PIME da Justiça 

Estadual não contempla a renovação da Meta Nacional 6. Ao final, disponibilizou o 

e-mail da Diretoria de Planejamento e Inovação do TJGO para o encaminhamento 

de sugestões. 

5. Fabrício Duarte de Sousa, Presidente do Sindjustiça, argumentou que a pandemia 

da COVID-19, causadora de diversas sequelas de saúde física, emocional e 

espiritual, além de potencializar a ansiedade, ainda não acabou, à medida que  

diversas variantes estão sendo descobertas. Com a decisão deste Tribunal de 

Justiça de retomada das atividades de forma presencial, ressaltou a necessidade 

de humanizar as relações, com empatia, amor e carinho, para que os gestores 

saibam lidar com as situações dentro de cada unidade, notadamente em razão do 

déficit de servidores atualmente existente, que alcança o patamar de 20% (vinte por 

cento). O Dr. Altair, ao registrar o relacionamento harmonioso, próximo, sereno e de 

respeito mútuo existente entre a administração do TJGO (Corregedoria e 

Presidência) e o Sindjustiça e Sindojus-GO, argumentou sobre o avanço da 

vacinação e que, conquanto haja a necessidade da retomada, não ocorrerá 

descaso em relação a situação pessoal de cada servidor público. No que respeita 

à defasagem de servidores, argumentou tratar-se de uma realidade também quanto 

aos magistrados, razão pela qual faz-se necessário o desenvolvimento de 

ferramentas capazes de potencializar os resultados, como por exemplo a 

automação de atos, além de utilizar a criatividade, trabalhando de maneira racional 

e mais eficiente. 

6. Moisés Bento da Silva, Presidente do SINDOJUS-GO, reiterou a explanação do 

Fabrício (Presidente do Sindjustiça) acerca da defasagem de servidores, 

destacando o déficit de oficiais de justiça. Parabenizou todos os envolvidos pelo 
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evento e ressaltou ser o momento oportuno para ajustar as engrenagens. O Dr. 

Altair registrou a interlocução permanente, saudável e construtiva com o aludido 

sindicato e ponderou que os oficiais de justiça passaram por uma revolução na 

forma de trabalhar com o advento do Provimento – CGJ 26/2020, da Resolução - 

CNJ 354/2020 e da Lei 14.195/2021, que ampliaram as possibilidades de 

cumprimento eletrônico dos atos de comunicação processual. Por fim, informou que 

a manutenção da CENOPES está sendo reavaliada em comarcas que possuem 

poucos oficiais de justiça. Sobre os estudos a respeito da manutenção do 

CENOPES, o Dr. Aldo argumentou sobre a existência de um projeto piloto na CPE, 

uma central estadual para realização de atos de constrição, com previsão de início 

para o mês de outubro. 

7. Em resposta ao questionamento da servidora Talita sobre a cessão de servidores, 

postado no chat da sala virtual, a Diretora de Recursos Humanos informou acerca 

da edição da Resolução nº 164/2021, que esclarece todas as hipóteses de cessão 

de servidores pelos municípios, salientando a previsão de que a cessão deverá 

recair preferencialmente sobre servidores titular de cargo efetivo. Aduziu que na 

próxima semana será publicado edital de concurso público para servidores do 

Tribunal de Justiça. 

8. Dr. Liciomar Fernandes, Juiz de Direito, asseverou sobre a preocupação 

demonstrada pelo Poder Judiciário Goiano em relação à pandemia da COVID-19, 

especialmente no que toca a retomada das atividades de forma presencial, para 

que a saúde dos servidores e magistrados seja preservada. Ao discorrer acerca da 

necessidade de retomada, solicitou ao Presidente do Sindjustiça que oriente os 

servidores sobre a seriedade/consciência que o momento exige. Concluiu 

apresentando, como sugestão, a possibilidade de lotação de servidores ou 

terceirizados, e não apenas oficiais de justiça, na CENOPES. 

9. Fabrício Duarte de Sousa, Presidente do Sindjustiça, em réplica, manifestou que o 

sindicato não é conivente com maus exemplos, sendo necessário a apuração de 
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eventuais falhas para que sejam resolvidas com conversa, reciclagem e até 

punição. 

10. Dra. Francielly F. Morais, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Goiás, 

pontuou que a CENOPES surgiu como forma de ajudar, desafogando os gabinetes, 

e salientou que, com sua a instalação na Comarca, não houve reclamação ou 

sobrecarga de trabalho aos oficiais justiça, motivos pelos quais solicitou que os 

servidores fossem ouvidos antes de qualquer decisão a respeito da extinção da 

CENOPES. Ressaltou que a Comarca teve redução de 43% (quarenta e três por 

cento) no quantitativo de estagiários, enquanto as demais unidades perderam cerca 

de 26% (vinte e seis por cento), o que gerou defasagem nas escrivanias e 

gabinetes. O Dr. Altair esclareceu que foi instaurado um PROAD para cada 

Comarca que possui CENOPES para reavaliação, à medida que se faz necessário 

repensar o modelo. 

11. Dra. Célia Regina Lara, Juíza de Direito respondente pela Comarca de Itaguaru, 

elogiou os servidores da unidade judiciária e expôs as constantes falhas de internet 

na localidade, requerendo uma solução para a questão. Registrou ser 

extremamente criteriosa para análise dos requisitos de concessão da justiça 

gratuita, haja vista a importância do recolhimento das custas para o funcionamento 

da máquina pública, e questionou se há uma sensibilização neste sentido no 2º 

Grau. O Dr. Altair ressaltou a existência de uma campanha, no 1º e no 2º Grau, para 

uma análise criteriosa dos requisitos legais na concessão do benefício. 

12. Dra. Érika Barbosa Gomes Cavalcante, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Itapuranga, apontou preocupação com o decreto de retomada devido 

ao atraso na vacinação em sua Comarca, sendo que a maioria dos servidores não 

tomou a segunda dose. Verberou que, no seu ponto de vista, deveria haver uma 

flexibilidade, como ocorreu nos decretos anteriores, para que o Diretor de Foro 

regulamentasse, no âmbito de sua unidade, a retomada das atividades presenciais, 

haja vista ter conhecimento da realidade local. O Dr. Aldo explanou que esse tema 

se encaixa na pasta da Dra. Sirlei que estará presente na reunião interna dos 
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magistrados que acontecerá na sequência, motivo pelo qual aguardará para que a 

Juíza Auxiliar responda ao questionamento. 

13. O Dr. Altair Guerra da Costa, registrou os agradecimentos a uma reunião produtiva, 

com uma participação intensa de todos. 

14. O Des. Nicomedes Domingos Borges, Corregedor-Geral da Justiça, expôs que a 

dificuldade de internet é um problema geral e anunciou a preferência por realizar os 

Encontros Regionais de forma presencial, embora a realidade ainda não permita. 

Por fim, agradeceu a participação de todos os envolvidos. 

 

DELIBERAÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

1. Após os cumprimentos oficiais, o Dr. Altair Guerra da Costa, 3º Juiz Auxiliar da 

Corregedoria, representando o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador 

Nicomedes Domingos Borges, abriu os trabalhos, informando que o momento é para 

debater os temas que afligem e ouvir as críticas construtivas do público externo com 

intuito de melhorar a prestação jurisdicional, franqueada a palavra à plateia. 

2. Dr. Edivar da Costa Muniz, Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça e 

Coordenador das Promotorias da Comarca de Goiás, externou o respeito e a gratidão 

aos magistrados e serventuários da unidade, ressaltando a harmonia existente. 

Parabenizou pela iniciativa e pelo sucesso que está sendo alcançado com o evento, 

à medida que se faz necessário iniciativas de aproximação do Poder Judiciário com 

o cidadão. Concluiu que o Ministério Público está à disposição para contribuir com a 

qualidade do atendimento prestado ao jurisdicionado. O Dr. Altair registrou a 

importância da acessibilidade ao Poder Judiciário e seus magistrados. 

3. Aderson Liberato Gouvea, Prefeito da Cidade de Goiás, parabenizou a Corregedoria 

pelo evento, visto que proporciona um espaço de interação entre as instituições e o 

cidadão, e, ainda, pela digitalização de 100% dos processos na Comarca. Colocou o 
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município à disposição para cada vez mais fortalecer os laços de cooperação e 

harmonia. 

4. Dr. Reginaldo Ferreira Adorno Filho, Presidente da Subseção da OAB da Cidade de 

Goiás, parabenizou todos os envolvidos pela realização do evento e, como 

representante da Comarca de Itapirapuã, solicitou o provimento da unidade com um 

Juiz titular, haja vista que desde 2018 a unidade está desprovida. O Dr. Altair informou 

que atualmente 89 (oitenta e nove) Comarcas encontram-se desprovidas, em razão 

do déficit de magistrados no Estado de Goiás, que totaliza 141 (cento e quarenta e 

um) cargos vagos. Registrou a expectativa de provimento da unidade quando 

finalizado o concurso público em andamento, bem como que a Comarca está sendo 

auxiliada pela Equipe de Atividade Específica deste Órgão Correicional, cujo objetivo 

é zerar os processos conclusos há mais de 100 (cem) dias. 

5. Capitã Patrícia, neste ato representando o Comandante do 6º Batalhão da Polícia 

Militar, Carlos Augusto Sales Bucar, agradeceu a parceria com o Poder Judiciário e 

anunciou que a Polícia Militar só tem elogios, haja vista que a relação é extremamente 

boa e eficaz. 

6. Zilda Assis Lôbo, Vice-Prefeita da Cidade de Goiás, parabenizou todos os envolvidos 

na realização do Encontro Regional e agradeceu o convite para participar. 

7. Audiência encerrada às 15h56m. 

 

ASSINATURAS 

 
Desembargador Nicomedes Domingos Borges 

Corregedor-Geral da Justiça 
 

Dr. Altair Guerra da Costa 
3º Juiz Auxiliar da Corregedoria 

 
Clécio Silva Marquez 

Membro da Comissão Organizadora de Encontros Regionais 
 

Kenedy Augusto Batista Pereira 
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Membro da Comissão Organizadora de Encontros Regionais 
 

Vanessa Linhares Guimarães Lima 
Assessora do 3ºJuiz Auxiliar da CGJ 
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Assinatura CONFIRMADA em 20/10/2021 às 10:21

Nº Processo PROAD: 202110000300941

CLECIO SILVA MARQUEZ
DIRETOR(A) DE ÁREA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS DA CGJ
Assinatura CONFIRMADA em 21/10/2021 às 18:49

Nº Processo PROAD: 202110000300941

KENEDY AUGUSTO BATISTA PEREIRA 
ESCREVENTE JUDICIÁRIO II
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DA CGJ
Assinatura CONFIRMADA em 20/10/2021 às 14:44

Nº Processo PROAD: 202110000300941

VANESSA LINHARES GUIMARAES LIMA
ASSISTENTE JUDICIÁRIO II
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA 3
Assinatura CONFIRMADA em 19/10/2021 às 17:09


